SPRAWOZDANIE Z 86. POSIEDZENIA KDO przy Wydziale Kultury UMP
28.10.2019 godzina 17:00.
Pracownia Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy ul. Święty Marcin 57.
Przewodnicząca KDO Emilia Mazik przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie a w
szczególności Radnego Miasta Poznania, Przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki
Grzegorza Jurę oraz przedstawicieli Rad Osiedlowych z Osiedli Św. Łazarz, Kwiatowe,
Stare Miasto, Strzeszyn, Wilda.
Przewodnicząca przedstawiła następnie porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie agendy i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia.
4. Prezentacja Wydziału Kultury dotycząca otwartych konkursów dla organizacji
pozarządowych.
5. Prezentacja Prezydium KDO prezentująca wybrane projekty w obszarze kultury
zrealizowane przy wsparciu Miasta Poznań.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, nie wnosząc do niego zmian.
3. Po stwierdzeniu, że na sali jest kworum przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia przy
2 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych.
Przewodnicząca poprosiła przedstawicieli KDO będących na posiedzeniu Komisji Kultury i
Nauki o przedstawienie swoich wrażeń.
Delegaci podkreślili, że wielu Radnych nie zdawało sobie sprawy, jak wiele działań w
obszarze kultury organizują organizacje pozarządowe.
Tą obserwację potwierdził Radny Jura, który podziękował za przygotowanie wystąpienia
oraz jasne pokazanie, że organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczą w działaniach
kulturalnych Miasta Poznania.
4. Dyrektor Wydziału Kultury UM Poznania Justyna Makowska podziękowała
przedstawicielom KDO za przygotowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej działań
NGO na rzecz kultury na terenie Miasta Poznania.
Następnie stwierdziła, że niepewność dotycząca budżetu na rok 2021 nie pozwala w tym
roku ogłosić konkursów wieloletnich. Niedopuszczalna bowiem byłaby sytuacja, gdyby w
roku 2020 zostały podpisane umowy wieloletnie a w roku 2021 zabrakłoby pieniędzy na
ich realizację.
Zapowiedziała, że w listopadzie zostaną ogłoszone najprawdopodobniej 2 konkursy:
- pierwszy w obszarze edukacji kulturowej zostanie ogłoszony w połowie listopada
(dokładna data zależy od przygotowania prowizorium budżetowego, które z reguły jest
gotowe 15 listopada) a rozstrzygnięty 4 stycznia 2020 roku z realizacją umów od 15
kwietnia 2020 roku;
- drugi w obszarze przestrzeni publicznej, wydarzeń, kultury zostanie ogłoszony kilka dni
po pierwszym z terminem rozstrzygnięcia 24 stycznia 2020 roku.
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy będą środki finansowe na, tak zwany, konkurs
dogrywkowy.
Dyrektor Justyna Makowska zachęciła przedstawicieli organizacji pozarządowych do
delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowych. Ma to bardzo duże
znaczenie, gdyż planowane jest powołanie dwóch komisji, wpływa na ogłoszone konkursy

bardzo dużo projektów a czas ich rozpatrywania przypada na okres świąteczno –
noworoczny.
Z tych też względów zaproponowała, aby każda organizacja mogła zgłosić tylko 2 projekty.
Po wystąpieniu Pani Justyny Makowskiej wywiązała się dyskusja obejmująca następujące
problemy:
- dlaczego mimo wszystko, nie przewidziano konkursów wieloletnich; ponieważ brak
pewności, czy będą środki na ich realizację w roku 2021
- dlaczego obcina się w obszarze kultury a nie inwestycji; obcina się środki w każdej
dziedzinie, również inwestycje są zamrożone a korekty są wprowadzane cały czas dlatego
warto wywierać „nacisk” na władze samorządowe aby przekonać je, że cięcia w kulturze
są bardzo trudne do odrobienia.
W związku z tą wypowiedzią zgodzono się na wystosowanie listu otwartego do Prezydenta
Jaśkowiaka.
5. Przewodnicząca KDO Emila Mazik przedstawiła prezentację pokazującą jak wiele
organizacje pozarządowe robią dla kultury na terenie Miasta. Wspomniano między innymi
o działaniach Festiwal MALTA, Short Waves Festiwal czy Rozpoznani – Nierozpoznani.
Po prezentacji głos zabrali przedstawiciele Rad Osiedli, podkreślając, że są
zainteresowani wspieraniem i nawiązaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi nie tylko w obszarze kultury.
6. W wolnych wnioskach poruszono temat:
- skierowania listu otwartego do Prezydenta Jaśkowiaka; zostanie on przygotowany po
posiedzeniu KDO i udostępniony do rozpowszechniania celem uzyskania jak największej
liczby podpisów
- widełek wynagrodzeń w projektach; temat chwilowo ucichł ale wróci i będzie
kontynuowany; warto też zgłosić go w ramach projektu Kadry Kultury
- planowane kolejne posiedzenie KDO odbędzie się 25 listopada br.
7. Wobec braku innych głosów i tematów Przewodnicząca KDO spotkanie zakończyła.

